
L6

H/TÅ' I,IATR IKKELI KERTOO
Kaikkihan ovat tenttlkir-

jo ja lukiessaan oppineet
suuresti rakastamaan taulu-kolta ja prosenttilulicujar
joten niitä on nyt tarjolla
lnrnnon annos. ifäitä tutcujaei lflritenkaan tarvitse ope-tella, ja asia tuskin on ko-vin paljon vähemmän tärkeää' I

lorin tenttikir j o j en numero i1-
1a_ höystetyt höpötykset.

Seuraavien laskelmien ontarkoitus antae yleislsrva sii-tä, millaisissa. tehtävissä
naiset ja miehet tolmivat
hirjastossa. Tiedot on poi-
mittu kirjasta Suomen kirjas-'tolhoitajat ja informaatikot
1980. Kirjassa on yhteensä
J-522 nimeä, mutta kun ei nii-tä kaikkia jaksanut 1ukea,käsittelyyn pääsi vajaa kol-
marules e1i 46l- nimeä. Ne onotettu järjestyksessä aa.k-
kosten alusta, keskeltä ja
lopusta I mukana on tiettt-
j en kir j ainten kaiklci nime t
lulnruno t tamatta eIäkkeeIlejää,neitä ja lnrolleita sekäniitä, jotka eivät varsinai--
sesti hoida kirjastoa, esim.oFgltajat ja suunni-ttelijat,

Ctos on j**ttu kahdeksäan
ryhmään: amanuenssit, kir jas-
tonho ita jat r sivukirjastonho i-
ta j at s osastonhoita jåt , ma.a.-
kuntakir jastonho ita jat , in-forrnaatikot, apulals johtajatja j ohta jat. Kir jastönhoita-
i igp ryiunä on sekalainen ,sillä siihen kuuluvat knnnan-
Eiflr"tonhoitajat, kaikki oe rjoiden kohd.e.lla o1i pelkkä
merkj-ntä rrkir j astonho ita ja',
( rnyös ruo tsinlil elinen "bib-liotekarie r') sekä kaikki
yli- ja alikir ja,stonhoita jat.
Se, ettei tä.ssä" ole parempaa
j ako a , j ohtutr e tupäässä 1äi s-
kuudesta Je. slitä, että toi-
saalta amanuenssien ja toi-
saalta kir jaston j ohta j ien
ryhmä oIi kaikkein mielen-kiintoisin.

Tarkastelun perusteella tu-1in siihen tulokseen, ettäkir jastonhoitq j ista 88 f, on
l?isia ja lZ f, miehlä, mikälienee melko läheIlä iotuut-ta. Koko pomkan jakauma
näyttää tällaiselta:
amanuensse ja 3Gosastonhoitaj ia 14
girukirjastonhoita j ia lZkir ja,stonhoita j ia ZB
maalnrntakir jastonh. 1
lnformaatikko ja Zapulaisjohtajia 3kirjastonjohtaj ia 4
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Vaan eipä. näytä lainkaen
samanlalselta, jo s molemrnis-
ta s'"r}«rpuolista tehdään erik-
seen vastaava taulukko. Nai-
sista orr...
aman'uensse ja 40 /,
o sas tonho i ta j ia 14 f"simkirjastonhoitajia LZ,/,kir jastonhoita j ia ZB i!,maalnxrtakirjastonh. 1 f,
informaatikl<o ja Z f,apulaisjohtajia Z {,kir j as ton j ohta j ia Z f"
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Miehill-ä on näköjäiin }cumma
taipunus vilhtyä johtotehtä-
vissä, mj-tä osoittaa tämä:
miehistä oDo o o

anarssnsse ja 13
osastonhoitaJia 14
sirmkir jastonhoita j ia 13
kirjastonhoitajia 28
informaatikkoja +
apulaisJohtajia ,9
kirjastonjohtajia 20

Siis vain kirjastonhoita-jina ja osastonhoita.jina on
suhteessa. saman verran naisiaja miehiä, toisin seuioen
näistä 88 '/, on naisia ja l?
J . .,:..7, mi ehiä. S en si j aan amanu-
ensseista 96 f, .on nai-sia jajohtajista 58 f, on mlehiä.
Se, kenelle johto lanuluu,
näkyy vielä selvemrnin sii tä,
että miehistä viidennes ja
naj- s is ta viide skymmeneso sa
on johtajia.

Kokonaisuu.d essaan kir jas-
ton työn ja.ko on seuraava !

Lulqrihi-n tuo epätarkkuutta
pyöristysten lisäksi otoksen
pienuus. Suomen kir jaston-
hoitajat ja informaatikot
-kirjassa el ed.es oIe kaikkia

' $1r jastonhoita j i,a., ja lmten
j;;i' sanottu tähän tarkasteluun on

otettu vajaa kolmannes muka-
rLa olevista, la.skel-mat anta-
vat kuitenkin suLuttaviivo j a.
sulnrpuolten eriarvo i.suude s ta
kir j a"sto ssa. Jo s asiasta teh-
tälsiin inrnnon tutklmus, oli-
si mielenkiintoista tietää.
tarkalleen, lnrinka pal jon ku-
kin saa palkkaa I siitä volsi
laskea, minkä verran palkois-
ta menee naisille ja minkä
verran miehiIle. Jo edel1ä
esitettyjen penrsteella voi
laskea I että. j.lme isesti mie-
het saavat palkoista suurem-
man osan l«rin lZ y'o, iohon
heid.än osuutensa kirjaston-
ho lta j ista ed ellyttäisi .

Pid e täänpä mi el e ssä vielä
m\Åu-an seikka. AY-tolminta.mmrfle
johtoportaissa on paljon kir-
jastonjohtajia (ja vähän ama-
nuensse ja) . Kirjastonjohta-
jista monet ovat miehiä. Joh-
tajat saavat hyvää. palkkaa.
Ifiitä. tästä opimme?
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IAIHDUTUS.
PIttERIT

Mitkä ovat ihannemittannc?
Sourosvc toulukko on ronskotoiscn kounGusosionluntijon loolimo:

Grrnd illr3ctt. .utt.. Tcitå rtavutttmran lhanncmitcannc.

Hywin hu«»kea - vain f ?.rtr,rk.
F r r r r r. LETKATKAA tiTt r r
I 

T:mi TRADII,IEX, postitokcro §36, Helsinki
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R.AKKAUS
LAIHDLJTTAA

oletteko huomanneet, miten solakaksi ja suloiseksi tiimön
keaiiiin kuuluisa morsian prinsessa Eeatrir on tnuuttunut?
Vigl,A jokin aika sitten, hAi oli suorastaun pyyleuii, mutta
r-akhaus - ja tiuhka ruokaaalio - oaat tr'hnrrt ihmeitii.
Santasta W:tii- oaat hoihistuneet myös kuningatar Juliana,
prinsessa Birgitta ja prinsesso, Ireie. Kruunipiiiilen
laihdutuskerhoon kuiluu muitaldn, tunnettuii hunin-
kaalli si a, j oide n r u, okaj iirj e st.yk s e st ii s eur a aa a s s a her r ornm,e .

50 ks
53 ks
56 ke
59 ks



TAIHUUS
RUMENTAAT
l'e-idän tulec olla sopuz
suh tai.scsti kehitty!r)'!,1 os
mielitie täyttäa vatmon
pail«an elämässä. Mies
r4lrastaa viehättävää, hy,

+ vin kehittynyttä naista
Aivan helposti voitte

>»Eta r'f ragolrBonbon'o
illa» lisätä ruumiinpai,

' ' no.lnne muutamass;t vii,
kossa 4-12 kg. Rasia jäll«ivaatimuksella Smk. 3-5: -.
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TEKNILLINEN. LIIKETO IMI§TO'
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Kysymys:
OIen 2}-vuotios opiskeliiatyttö io pcitsi omastani myös mui-

den mielestö aivan liian laiha. Olen ytittönyt syödii völipaloia
ja myös illasyömistö olen koettanut, mutta turhaan. Matoia
minulla ei ole.

MilIö tavoin soisin poskeni nöyttiimiidn pyöreiimmiltii. Min-
kälaiset ruokalajit olisivat hyväksi?

Ruipelo

Yoslous:
Etteivät muut keinot auta, voisitte pyytää lääkäriltä ns' ana-

bolisia aineita sisältävää vahvistavaa lääkettä, joka voimistaa
elimistön valkuaissynteesiä ja auttaa siten lihomaan tehok-
kaammin kuin tavalliset vahvistuslääkkeet. Vanha suomalainen
sananlasku sanoo, että »välipala se lapsen kasvattaa». Toisin
sanoen, kyllä ne välipalat vähitellen koituvat painon hyväksi,
ios todella syötte yli normaalin kaloritarpeenne. Sokeri ja ras-
vat ovat lihottavimmat ravintoaineet, joten esimerkiksi leivok-
set päiväkahvin kera, runsaasti kermaa aina kahviin ja ateri-
oilla muutama peruna yli välttämättömän ja rasvaisia kastik-
keita, niin eiköhän muutosta ala tapahtua. Ja natustelkaa päh-
kinöitä - erilaisia - milloin muuta puuhaa ei ole, niissä on
tavattoman paljon kaloreja.
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Kysymys:

OIen 16-vuotias tyttö, 161 sm pitkii ja painan vain 44 kg.
OIen ollut laiha pienestä pitäen, tauteja minulla ei ole todetti,
ei myöskätin anemiac. Syön tavallista runsaammin ja olen ollut
jopa lihotuskuurillakin, mutta twhaa.n. Kosvuirjssö painoni nou-
si losoisesti, mutta ei koskaan saavuttanut normaalia. Kun lak-
kasin kasvamasta, pysöhtyi rnyös painonlisdykseni. Laihuuteni
on aiheuttanut minulle pahan kompleksin. Haluaisin vielii tie-
tiiö, onko E-vitamiini jotenkin vaarallista, kuten minulle scnol-
tiin sitö syödessrini.

Körsivii teini
Voslous:

Tällaisen ns. rakenteellisen laihuuden perimmäistä syytä ei tunne-ta, tiedetään vain, että jotkut ihmiset -kuuluvat ruuirriinrakenteel-
taan. tyy-ppiin, jonka luonteenomaisimpana piirteenä on laihuus.
Tähän laihuuteen on erittäin vaikeaa päästä väikuttamaan, ruoka einäköjään tehoa samalla tavoin kuin- tavallisilte ihmisille. Mikään
kilpirauhashäiriö tämä ei ole. Aivan viime vuosina on lopultakin kek-
sitty aineita, joilla saattaa olla edullinen vaikutus tähän iilaan. Nämä
aineet ovat ns. anabolisia aineita, mikä nimitys tarkoittaa ruumiin
valkuaissynteesejä voimistavaa ominaisuutta. Ne ovat kemiallisesti
steroideja. ja- eräässä mielessä sukua miehen sukuhormonille, joskin
tämä »miehistävä>> vaikutus niissä on häviävän pieni. Sen' rierransitä kuitenkin varotaan, että naisille ja lapsille välmisteita 

- 
joita

on useita erilaisia 
-._annetaan 

neljän viikon sarJoissa pitämällä
a.in-a. väli.llä neljän viikon tauko. Tällaisella hoito§arjalla- yhdessäjärkiperäisen ruokavalion kanssa on rakenteellista laihuuttä vöituparantaa. Kääntykää lääkärin puoleen. 

- 
E-vitamiini ei ainakaan

normaaliannoksina ole vaarallisla.
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VaLll teevassa kustannuspoltt*i-
kasea on muttaktn vlnosuuntauk_sla. Käännetty tletoklrJalllsuue
on_ volttopuoltseeti angioanerlk_kalatsta. Saksan, espanJ"n, '.

ranskan, krelkan ja ltalLan
k1ellstä treto,klr: Jalll suutta
el Juuri käännetä Ldän suurle-
ta kleltstä nyt puhunattakaan.

Monet arvokiraat aJattelun tra-
ditiot Ja nykysuuntaukset ovat
maassamine tulkl tuntemattcmla,

Nälhinkln haasteisiin uuel
kustannusyhtiö atkoo omalla
panoksellaan vastata.

Yankt.t . t.ap s t-a r, giIr.a t
farvittavan alkupääoman saamt-
eekel Vastapaino perustetlln
osuuskuntamuototsena. I 00 Bår-
kan öeuult:e:[åa':vol kuka tahansa
henkilö, yhdlstye tai yhteisö
lunastaa haluamanga määrän.
Osuuskunnan Jäsenet saavat
Julkaistavat teokset kolnan-
neksen vählt tä1 srayyntlhlntaa
edul11Eemmtn.

Alkupottn yrttyksen käynnlstä-
mlseksl kokoslvat Z6 perustaJa-
Jäsentä. Heldän joukossaan
on Etm. vankka prof essori.kaartl:
Raimo Blorn, Antti llskola, Auli
Hakullnen, Perttl Hemånue,
YrJö-Paavo Häyrynen, Antero
Jyränkt ,. Pert t j- Karkama , Juha
Manninen, Raoul palmgren,

. Velkko Pletllä, Llisa i?anta-
lalho Ja YrJö Varplo,

OsUusKUtW UAfrA?AtNO

*kdil,sä' H/oilieury
rdrkatr\' ?afebullb

Tampereella perustetttln vttme
vuoden lopulIa uusl kustanllus-
yhtlö, Osuuskunta Vastapalno.
KustantaJalta on luvasea aJan-
kohtaieta Ja krllttlstä yhtels-
kuntatleteeJ.llstä, filoeoflsta,
sekä humanlstista klrjalllsuut-
ta. Vastapalno keeklttyy Iähin-
nä käännösklrJalllsuuteen, mut-
ta rnyös kotinaieia teoksla jul -
kalstaan.

Osuuskunta Vastapalno atkoo
täyttää euurten kustantaJien
J ättänän kustannuspollltti sen
aukon. Kevyttä näennälsttedet-
tä, llitupaperlsla ensyklopedl-
otta ja myyntlvarmoJa opplkir-
JoJa suobiva kustannuspolltllk-
ka el ole tftieteellleen aJanff
hermolla. Slksl etummatnen tle-
tellinen keekustelu väIlttyy
§uoneen hltaasti Ja täI1öinkln
vain kielltaitoisten suppeaan
piiriin.

Ongelma ei o1e alnoastaan ku6-
tannuspoll j-tttnen. Tutki J otdenja vaihtoehtoJa e1ämäänsä etel-
vlen kansalatsten väIiltä puut-
tuu keskusteluyhteys vaikka he
tänä päivänä keekustelevat -
ehkä enemmän kuin koskaan -
sanoi.sta teemoista: eIämänta-
vasta, omaehtoisesta kulttuu-
ri-sta, naiskys)rnykseetä r yålh-
toehtoisesta tuotannostar Xh-
t elskuntarakenteen muut oksesta
subJekttvtteetletä, rauhasta
Jne.

Vastapalno haluaa klrjoillaan
antaa pontta yhtelskunnallisel-
Ie keskustelulle sekä edistää
tieteelllstä tutkimusta Jaoplskelua maassamme.
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PerustajaJäsenlin kuuluu myöe
koko Joukko tunnetuimpla nuo-
ren polven tutkl Jolta ja nrutta
valkut ta jia : Jan-Ot t o And.erasoq
Juklra Gronow, pertti Hynynen,
§akarl Hänni-nen, Riltta JaL1in-
_9J", Eat Ja Julkunen , perttt
Ktemolar Tarmo Malnberg, Laurl
Y"Itonen, MarJa-Leena Mikkola,
4rto Noro, Jukka paaetela,
Leena Pa1dan, Juha partanån,
Kauko HLet11ä, Lei1a Räsänen,
Aino Saarlnen, Esa Stronen,
Eero Tatvalsaarl, Ol-I1 Tamui-lehto, Mar ja-Leena Vai-nlonpää
Jne. Jne.

Tä11ä hetkellä osuuskunnan
Jäsenmäärä on Jo retåustt
yIl aOO Ja Ee nouaee pälvit-
täln.

Enslmmäiset teokset

Uuden kustantaJan enelmmäLnen
teos on Jo pai.nokonees§ar
Apulalsprofessorl Ralmo
Blonln ttYhtelskuntateorla
Je valttoft llnestyy touko-
kuun alugsa.

, lt:
Jf'"-

Elokuussa llnestyy tunnetunl,änsiberllintlffi sän ftloso_
Ih, professorl W.F. Hauglnteos rf Matnonta Ja kulutuÄ _
aystemaattlnen johdatus tava_raestetllkkaan Ja kapltalts_tlseen massakutituurlinrr .Haug on alkamme Johtavlaeurooppalaisla ftlosofe Ja.Hän on m&. arvostetun Das
Ar"gunent -lehden päätolrntt_
taJa.

Myöhernmln eylgsyLlä on 1uvaesavttme alkoJen ehkä puhutuin
valttoteoreetttnen ieos,
läneisaksalalsen JoachlmHlrechin rrlurvavaltlor.

Ensi kevääseen mennessä tlmesty:;yät vlelä atnaktn aeuvosto-llitto1aj.sen Jevgenl VeltsnantnItElokuvan ftlosc ilarr sekä pr;::fessorl perttl Hemånuksen i"-ff Kauko pietilän journalls_
mla käslttelevä aäUatti_klr ja.

P. S. Mm. IIe-'l-si-ngi-n ,Sa.ii, ,1,ip Iplti kulttuurislvullaan Osuus_kunta Vaetapalnon perusta;n:-statfkulttuurttekonan. Kulttuurt_
I *l.g on myös oeuuskuntaan l1it_tymlnen. Osuuksta å loo nkvolt lunastaa maksamalla ao.
summan p§-ttlllle TA l4?g BI_g.Llsät1e_t_oJa: 0suuskunta-VåstÄ_
p3llg, Näslltnnankaru Zz .r igl
2321.9 Tampere Al. .P. (931) .t r 5 4oo / e? .

Jorna Mattlla
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